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Blanket til anmeldelse af netvirksomhedernes metoder 
 

Sagsbehandlingstiden er ca. 1 måned for sager, hvor der ingen afvigelser er fra Dansk Energis branchevejlednin-

ger og ellers er sagsbehandlingstiden ca. 6 måneder.  

 

 
Skema 1 – Anmeldelse af metoder for fastsættelse af tariffer, gebyrer og  
tilslutningsbidrag  
 

Kontaktoplysninger 

Virksomhedens navn Thy-Mors Energi Elnet A/S 

Virksomhedens adresse Elsøvej 107, 7900 Nykøbing Mors 

Virksomhedens mailadresse elnet@thymors.dk  

CVR-nr. 21085200 

Kontaktperson Elisa de Lasson 

Kontaktpersons mailadresse ela@thymors.dk  

Kontaktpersons telefonnr. 72 19 89 31 

Selskabet anmelder vedlagte metode(r) for: 

Tarifering  Standardgebyrer x 

Standardtilslutningsbidrag  Tilslutningsbidrag   

 

NB!  

• En metode skal være anmeldt og GODKENDT, før den kan bringes i ANVENDELSE! 

• Selve anmeldelsen af metoden samt selve godkendelsen skal offentliggøres på selskabets hjemmeside 
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Side 2/4 

Følger anmeldelsen Dansk Energis tariferingsmodel 2.0? 

Ja, uden afvigelser, jf. Energitilsynets tilkendegivelse af 23. juni 2015   

Ja, uden afvigelser jf. Energitilsynets tilkendegivelse af 28. marts 2017  

(el til varmeproduktion) 
 

Ja, uden afvigelser, jf. Energitilsynets tilkendegivelse af 9. oktober 2018  

Jf. uden afvigelser, jf. Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 26. marts 2020  

Jf. uden afvigelser, jf. Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 20. april 2020  

Ja, delvis - vedlæg redegørelse og begrundelse for afvigelserne  

Nej – vedlæg redegørelse og begrundelse af afvigelserne  

Eventuelle bemærkninger til anmeldelsen  

 

Vedlæg Dansk Energis tariferingsmodel 

I redegørelsen for afvigelse i tariferingsmodellen indgår:  
Angiv sidetal i redegørelsen ud for relevante punkter 

1. Hvilke omkostninger indgår  

2. Hvorfor denne tarif direkte kan henføres til denne køberkategori  

3. Redegørelse for omkostningsstørrelsen  

4. En oplysning om, tariffen indtægtsføres i netvirksomhedens regnskab og således er in-
den for indtægtsrammen 

 

5. Om, der er tale om en ny omkostning eller om en fordyrelse af hidtidige omkostninger  

6. Andet – giv kort resumé her  

 

 



 
Side 3/4 

Følger anmeldelsen Dansk Energis standardgebyrer? 

 Ja, uden afvigelser, jf. Forsyningstilsynets tilkendegivelse af den 27. august 2020   

Ja, delvis - vedlæg redegørelse og begrundelse for afvigelserne  

Forlængelse af tidsbegrænset metode efter tilkendegivelse af 27. august 2020, i medfør af tilken-

degivelse af 1. november 2021 
x 

Nej – vedlæg redegørelse og begrundelse af afvigelserne  

Eventuelle bemærkninger til anmeldelsen  

 

I redegørelsen for afvigelse i gebyrer indgår: 
Angiv sidetal i redegørelsen ud for relevante punkter 

7. Hvilke omkostninger indgår  

8. Hvorfor dette gebyr direkte kan henføres til denne køberkategori  

9. Redegørelse for omkostningsstørrelsen  

10. En oplysning om, gebyret indtægtsføres i netvirksomhedens  regnskab og således er in-
den for indtægtsrammen 

 

11. Om der er tale om en ny omkostning eller om en fordyrelse af hidtidige omkostninger  

12. Andet – giv kort resumé her  

 

 

  



 
Side 4/4 

Følger anmeldelsen Dansk Energis tilslutningsbidrag eller standardtilslutningsbi-
drag? 

Ja, uden afvigelser, jf. Energitilsynets tilkendegivelse den 24. november 2008  

Ja, uden afvigelser jf. Energitilsynets tilkendegivelse af 14. december 2016  

(ændret indeksfremskrivning) 
 

Ja, uden afvigelser jf. Energitilsynets tilkendegivelse af 3. december 2019  

(ændret indeksfremskrivning) 
 

Ja, uden afvigelser, jf. Forsyningstilsynets tilkendegivelse af den 9. februar 2021   

Ja, delvis - vedlæg redegørelse og begrundelse for afvigelserne  

Nej – vedlæg redegørelse og begrundelse af afvigelserne  

Eventuelle bemærkninger til anmeldelsen  

 

I redegørelsen for afvigelse i tilslutningsbidrag eller standardtilslutningsbidrag 
indgår: 
Angiv sidetal i redegørelsen ud for relevante punkter 

13. Hvilke omkostninger indgår  

14. Hvorfor dette tilslutningsbidrag direkte kan henføres til denne køberkategori  

15. Redegørelse for omkostningsstørrelsen  

16. En oplysning om, tilslutningsbidraget indtægtsføres i netvirksomhedens regnskab og så-
ledes er inden for indtægtsrammen 

 

17. Om der er tale om en ny omkostning eller om en fordyrelse af hidtidige omkostninger  

18. Andet – giv kort resumé her  

 

 

 

 

 


